
 

PRODUCT IDENTITY DECLARATION FORM 
 اإلعالن عن هوية المنتج

 
Manufacturer Name:  Advantech Co., Ltd. :اسم المصنع 

Address: 1 Aly 20 Ln 26 Rueiguang Rd NeiHu District 
Taipei 114 

 عنوان:

  

Country: Taiwan, R.O.C. :بلد 

Telephone: +886-2-2794-7343 :هاتف 

 

Signatory of this document declares that: الموقع على هذا المستند يقر بأن: 
  

Products: ARK-1124H-S6A3 :منتجات 

 CERTIFIED PRODUCT 
 منتج معتمد

NON-CERTIFIED 
PRODUCT 

 منتج غير معتمد

Description / Designation 
 الوصف / التسمية

Intel Atom™ E3940 QC SoC With Dual HDMI/ Dual LAN/ Four USB 
Modular Fanless Box PC 

Advanced public 
Address server 

Reference / Model Number 
رقم الموديل  مرجع/  

ARK-1124H-S6A2 PRA-APAS 

Trademark / Manufacturer Name 
 العالمة التجارية / اسم المصنع

Advantech Co. LTD Advantech 

Rating / Features 
الميزات /تقييم  

Intel® Atom™ E3940 Quad Core SoC 
Intel® Atom™ E3940 
Quad 

Other Details / Comments 
 Power Adapter AC to DC, DC12 V/5 A, 60 W with lockable DC Jack 60W  AC to DC PSU تفاصيل أخرى/ تعليقات
        

are (tick the appropriate case): :)حدد الحالة المناسبة( 
        

   Strictly identical in design (shape, openings,…), features, components, materials, manufacturing 

   

process, markings except product reference-Brand name/Trademark as specified in this document 

العالمة التجارية / العالمة -)الشكل ، الفتحات ، ...( ، الميزات ، المكونات ، المواد ، عملية التصنيع ، العالمات باستثناء إشارة المنتجمتطابق تماًما في التصميم 
 التجارية كما هو محدد في هذا المستند

   Similar and have very minor difference (listed in the field below and with detailed photos) that cannot 

   

impact safety of the item (additional study documentation can be provided): 

الفات بسيطة )مدرجة في الحقل أدناه ومع صور مفصلة( ال يمكن أن تؤثر على سالمة العنصر )يمكن توفير وثائق دراسية متشابهة ولديها اخت

 إضافية(:
    

   

Details of all the differences from 
the certified product 

 تفاصيل جميع االختالفات عن المنتج المعتمد
 

        

and have the same level of conformity according to the certificate(s) already provided and hereafter identified: 

 )الشهادات( المقدمة بالفعل والمشار إليها فيما يلي:ويكون لها نفس مستوى المطابقة وفقًا للشهادة 

 

TYPE OF CERTIFICATE 
 نوع الشهادة

REFERENCE NUMBER 
 رقم المرجع

DATE OF ISSUANCE 
 تاريخ االصدار

IECEE CB SCHEME DK-107765-UL 2020-12-14 

   
Date:  2021-04-15 :تاريخ 

Name:  Kylie Chen :اسم 

Title:  Product Manager :عنوان 

Signature: Kylie Chen :التوقيع 

And stamp of the Company Advantech وختم الشركة 

 
 


